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Numri i lëndës: 2019:090973 

Datë: 10.05.2019 

Numri i dokumentit:     00307153 

 

DKR.P. nr.33/2019 

 

                                               NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti për Krime te Renda ne Pejë,  

Kryetari i trupit Gjykues-Gjyqtari Sylë Lokaj, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Binake 

Mulliqi , sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Pejë 

, PP/I. nr.28/2019, dt.19.04.2019, kundër të akuzuarit A S për vepër penale, blerja ,posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve ,substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 273 par 2.lidhur me nenin 281 par.1 pika 1.8 te KPRK-së  pas mbajtjes së seancës 

fillestare në prezencën e Prokurorit së Shtetit – Ardian Hajdaraj të akuzuarit , mbrojtësja sipas 

detyrës zyrtare Av. Shqipdonë Maraj, me dt.08.05.2019, mur dhe publikisht shalli  këtë : 

                                                                 A K T G J Y K I M 

I akuzuari :  
A S  i biri i B dhe SH e gjinisë Z,  i lindur me .., në P me banim në F.M e E K.Fushë Kosovë   

ka kryer shkollën e mesme , i  pa martuar, i pa punë, i gjendjes se dobët ekonomike, Shqiptar 

Shtetas i Republikës së Kosovës i gjykuar me aktgjykimin P.nr..... me dënim burgu prej 2 vite 

e 6 muiaj , ndodhet në vuajtje të dënimit. 

 

                                                  ËSHTË FAJTORË  

                                                                  

Për shkak se: 

Me dt.18.08.2018 rrethe orës 17:25, ne Qendrën korrektuese te Burgut ne D K. Istog, pa 

autorizim , brenda Instutucionit Korrektues ka shpërndarë  narkotik te llojit mahurian ne peshe 

prej 26 gram , ne atë mënyrë qe ditën kritike  i pandehuri pasi qe e ka organizuar , e ka 

porositur nenën e ti  këtu dëshmitaren SH S,  qe te merre një kabllo për DVD, nga një shok i ti , 

( i pa njohur),  ashtu qe  ajo duke mos e ditur  se është duke mare  edhe narkotik , e ka mare 

kabllon ne fjale  dhe ditën kritike e ka vizituar te pandehurin , me qrast  gjate kontrollit  nga 

ana e Oficerëve korrektues  pikërisht e tek porta e re ,  ne kabllon e DVD-se , është gjetur  e 

fshehur substanca  narkotike e llojit “marihuan”. 

 

- me çka ka kryer vepër penale  blerja , posedimi , shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar 

e narkotikeve , substancave psiko-trope dhe analoge  nga neni 273 par.2 lidhur me 

nenin 281 par.1 pika 1.8 te KPK-së. 

Në kuptim të nenit 80 të KPK-së  të akuzuarit  i :  p ë r c a k t o n 
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-për këtë vepër veprën penale  dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe dënim 

dhe dënimi me gjobë në shumë prej 200 ero. 

 

-dënimi me burgë në kohëzgjatje prej 2 vite e 6 muaj dhe dënimi me gjobë në shumë 

prej 600 ero sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelorte në Prishtinë P.KR.nr.582/2016 

dt.24.10.2016 konsiderohet si dënim i vërtetuar. 

 

Ashtu që në kuptim të  neneve 2, 4, 7, 17 par.1, 21 par.2, 41,42, 43, 45, 46, 62 par.2 pika 2.7, 

69, 73, 74,75,76 par.1 pika 1.3, nenit 80 nenit 273 par.2 lidhur me nenin 281 par.1 pika 1.8 te 

KPRK-së dhe 248 par 1 dhe 4, nenit  365, 366, 453, të KPPK-së, Gjykata te akuzuarin e :    

 

                                                       G J Y K O N  

 

-me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej dy (2) vite e tetë (8).muaj dhe dënim unik 

gjobe në shumë prej tetëqindë (800,oo) ero. 

 

Në dënimin me burg i llogaritet paraburgimi nga dt.25.09.2016 deri me dt. 24.10.2016,dhe  

vuajtja-fillimi i vuajtjes së dënimit nga dt. 28.07.2017e në vazhdim. 

 

Dënimi me gjobç duhet të ekzekutohet në afat prej 15 ditës , e nëse i akuzuari nuk e ekzekuton 

apo e refuzon egzekutimin , dënimi me gjobë zëvendësohet me burgë duke llogaritë20 ero për 

një ditë bugu. 

 

Dënim plotësues :  

- i konfiskohet substanca narkotike e llojit marihuan në peshe prej 26 gram, 

narkotiku  i konfiskuar, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit ka për tu asgjësua. 

 

I akuzuari detyrohet që gjykatës në emër të shpenzimit të procedurës penale të ja paguaj 

shumën prej 50 euro ,ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumen prej 25 euro,  si dhe në 

emër të kompensimit të viktimave të krimit, shumen prej 50 euro. 

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore– Departamenti për Krime te Renda ne Pejë me aktakuzën , PP/I. 

nr.28/2019, dt.19.04.2019, e ka akuzua të akuzuarin A S  për vepër penale, blerja ,posedimi, 

shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve ,substancave psikotrope dhe analoge nga 

neni 273 par 2. Lidhur me nenin 281 par.1 pika 1.8te KPRK-së  

 

 Ne shqyrtim fillestar Prokurori i shtetit Ardian Hajdaraj ka mbete ne tërësi pranë aktakuzës , 

kualifikimit te njëjtë juridik te veprave penale. 

 

I akuzuari qe ne fillim te shqyrtimit Fillestarë e kanë pranuar fajësinë për veprën  penale për te 

cilën akuzohet. 

 

Prokurori i shtetit është pajtuar ne pranimi e fajësisë nga ana e te akuzuarit. 

 

Meqenëse i akuzuari e ka pranua  fajësinë për veprën penale për te cilën akuzohet, Prokurori i 

shtetit është pajtuar me pranimin e fajësisë, Kryetari i Trupit Gjykues, është bind se i akuzuari 
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e ka kuptua natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, ai fajësinë e ka pranua vullnetarishtë pa 

presion nga askush, pranimi i fajësisë është i bazuar ne provat në shkresa te lendes dhe ate: 

Raporti dt18.08.2018 për konfiskimin e narkotikur dhe dëshmitë e dëshmitarve. Aktakuza nuk 

përmban asnjë nga shkeljet e qarta ligjore. Për këtë gjykata ka gjetë se janë plotësuar kërkesat e 

parapara me nenet 248 par 1 te KPRK-së ,ashtu qe ne kuptim te nenit 248 par 4 te KPRK-së , e 

ka pranuar  pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit dhe është vërtetua se i akuzuari  ditën , 

kohen, vendin , dhe mënyrën e përshkruar ne dispozitiv te këtij aktgjykimi  ka kryer veprën 

penale ,blerja ,posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve ,substancave 

psikotrope dhe analoge nga neni 273 par 2.lidhur me nenin 281 par.1 pika 1.8 te KPRK-së, e 

për këtë gjykata te akuzuarin e gjenë fajtor dhe penalisht përgjegjës.  

 

Prokurori i shtetit Ardian Hajdari lidhur për dënimin për te akuzuarin tha: meqenëse te 

akuzuari e ka pranua fajësinë , pranimin e fajësisë , e ka mbështetjen ne provat e akuzës , nuk 

ka dyshim se ai e ka krye veprën penale. I propozoj gjykatës qe ta  shpall fajtorë , ta gjykoj 

sipas ligjit dhe ta detyroj ne kompensimin e shpenzimeve te procedurës penale.  Njëherit ti 

shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i sendeve të sekuestruara më parë e të përshkruara 

si në aktakuzë. Me rastin e vendosjes mbi dënimin të konsiderohet si rrethanë lehtësuese 

pranimi i fajësisë dhe pendimi, që e ka bër i akuzuari në të gjitha fazat e procedurës. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit Av. Shqidonë Maraj , lidhur për dënimin tha: I akuzuari e ka pranua 

fajësinë në të gjitha fazat e procedurës, ai ka qfaqë pendesë të thellë, pastaj mosha e tij shumë e 

re, sjellja korrekte gjatë gjykimit, andaj konsideroi që këto janë rrethana posaçërisht lehtësuese. 

I propozoi Gjykatës që me rastin e vendosjes për dënim ti ketë parasysh dhe ti shqiptoj një 

dënim sa më të butë. Njëherit me që i akuzuari është i gjykuar më parë me aktgjykimin e plotë 

fuqishëm  të Gjykatës Themelore në Prishtinë P.KR.nr.582/2016 dt.24.10.2016 me dënimi me 

burgu në kohëzgjatje prej 2 vite e 6 muaj dhe dënimi me gjobë në shumë prej 600 ero propozoi 

që të bëhet unifikimi i dënimeve. 

 

I akuzuari tha: e ndjejë veten fajtorë , jam i  penduar thellë , kamë rën në burgë në moshë të re, 

janë në vuajtje të dënimit me burgë që nga dt. 28.07.2017,  premtojmë qe nuk do te kryej vepër 

tjetër penale. Kërkojmë nga gjykata qe te më shqiptoj një dënim sa me te butë.  

 

Para se te vendosë mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, Gjykata i ka vlerësuar propozimet e 

palëve ne procedurë dhe nga te dhënat tjera, për të akuzuarn si  rrethanë renduese është marr 

faktin se ai është recidivist i veprës se njëjtë penale. Ndërsa si rrethana lehtësuese  janë marr 

mosha relativisht e re,  gjendja tejet te dobët ekonomike,   faktin se ai në të gjitha fazat e 

procedurës  e ka pranua fajësinë për veprën penale për te cilën akuzohet.  

 

Duke pasur parasysh edhe këto rrethana, gjykata duke aplikua dispozitat për zbutjen e dënimit, 

brenda kufijve te lejuar paraparë me nenin 75 par 1 pika 1.2 e lidhur me nenin 76 par. 1 pika 

1.5 e KPK-së pasi që më parë është përcaktua dënimi për këtë vepër penale dhe dënim me 

burgë sipas aktgjykimit të Gjykatës Themelorte në Prishtinë P.KR.nr.582/2016 dt.24.10.2016 

është konsiderua si dënim i vërtetuar. Gjykata te akuzuarin e ka gjykua me dënim unik si ne 

dispozitivin e aktgjykimit.  

 

Vendimi për dënimin plotësues , është i bazuar ne nenin 62 par 2 pika  2.6  lidhur me nenin 68 

dhe 69 par.1 te KPK-së.,  

 

Duke i vlerësua kështu  të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato renduese , gjykata ka ardhë ne 
përfundim se  dënimi shqiptuar është ne proporcion me shkallen e përgjegjësisë penale të te 
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akuzuarit, rrezikshmërinë shoqërore te veprave penale te kryera dhe me intensitetin e 
pasojës se shkaktuar,  e duke qen të sigurt se dënimi i shqiptuara është i baras-peshuara dhe 
do te jenë ne funksion të arritjes së qëllimit të dënimit , si preventiv për pengimin e te 
akuzuarit , por edhe te personave tjerë, nga kryerja  e veprave penale dhe se fundi, një dënim 
i tillë do te ndikoj ne risocializimin dhe riedukimin e te akuzuarit. 
 

Vendimin qe i akuzuari t’ia kompensoj gjykatës shpenzimet e procedurës dha ato ne formë te 

paushallit është i bazuar ne nenin 450 par 2 pika 6 te KPRK-së, ndërkaq vendimi qe i akuzuari  

te detyrohet qe ne emër te kompensimit të viktimave te krimit, është i bazuar ne numrin 39 par 

3 pika 3.1 dhe 3.2 , ligji për kompensimin e viktimave te krimit Nr. 05/L – 036, me bindje se i 

akuzuari i ka kushtet për përmbarim. 

 

Nga sa u tha me lartë , u vendosë si ne dispozitivë te këtij aktgjykimi.  

 

U VENDOS NE GJYKTEN THEMELORE – Departamenti për krime te Rënda ne Pejë, 

me dt.08.05.2019.  

DKR.P. nr.33/2019 

 

 

Sekretarja Juridike                                              Kryetari i Trupit Gjykues- Gjyqtari  

Binake Mulliqi                                                                       Sylë Lokaj  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij Aktgjykimi është e  

lejuar ankesa me afat prej 15 ditësh  

pas marrjes ,gjykatës se apelit në 

Prishtinë e përmes kësaj Gjykate  

 

 


